
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

PALATUL COPIILOR ALEXANDRIA 

 

 

 

 

         Există o vârstă frumoasă, a bucuroasei uimiri în faţa lucrurilor 

care se lasă cu încetineală descoperite. 

         Există în această vârstă un punct luminos în care visul 

seamănă cu mugurul ce stă să dea în floare. 

         Gândul cercetează lumea fără sfiala izbită de limite, pentru că 

totul este posibil, pentru că totul este învăluit într-o lumină caldă, 

care alungă umbrele şi pune păsările să zboare. 

          Într-un asemenea loc, de o mare prospeţime şi puritate, lumea 

îşi adună miresmele şi îşi dezleagă cu delicateţe tainele: PALATUL  

COPIILOR  DIN   ALEXANDRIA, spaţiu al candorii şi orizont al 

devenirii, popas între prezent şi viitor. 
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1. ARGUMENT 

 

  Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2015-2020 s-a 

realizat plecând de la o analiză complexă şi realistă asupra mediului extern în 

care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional 

intern.Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă 

a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care  factorii socio-economici, 

conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii. Proiectul de dezvoltare 

instituţională are în vedere eliminarea „punctelor slabe”, a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea „ameninţărilor” sau atenuarea 

efectelor acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea 

„punctelor tari” (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a „oportunităţilor” 

oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice asumate 

izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul instituţiei noastre, având 

în vedere specificul activităţilor instructiv-educative. Analiza condiţiilor 

socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza 

programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a 

fenomenului economic pe termen mediu, valorificând datele, prognozele şi 

documentele elaborate de Consiliul Judeţean Teleorman,  Primăria 

Municipiului Alexandria, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Direcţia Judeţeană de 

Statistică. S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la 

nivelul comisiilor metodice, din consultările cu elevii, propunerile avansate  

de părinţi şi de reprezentanţii comunităţii locale. Programele Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale Guvernului României privind reforma 

şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale 

de dezvoltare instituţională în perioada 2015-2020. Într-o lume a noului şi a 

schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile 

societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre 

împlinirea în viaţa privată şi publică. Performanţele obţinute în ultimii ani de 

Palatul Copiilor Alexandria ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective 

manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională a 

colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire a elevilor 

spre dezvoltarea şi exersarea competenţelor potrivit vocaţiei şi opţiunii 

elevilor şi copiilor. 

          Proiectul de dezvoltare instituţională este instrumentul prin care echipa    

managerială îşi propune să realizeze schimbări şi o dezvoltare instituţională în 

condiţii de complexitate.  

                  Proiectul îşi propune să gestioneze: 

                 resursele umane; 

                 resursele financiare şi materiale; 

                  relaţiile comunitare, creând un cadru optim de realizare a unei educaţii 

de calitate. 

 Elaborarea planului strategic instituţional a urmat următoarele etape: 



 

 
 

-Analiza / diagnoza / prognoza, având ca scop identificarea şi stabilirea problemei  

centrale a planului; 

-Definirea obiectivelor, corelarea acestora cu finalităţile educaţiei, cu politica  

educaţională, pentru a evita divergenţele şi disfuncţiile, negociindu-se un 

compromis între obiective şi posibilităţile de realizare, astfel încât proiectul să aibă 

caracter realist; 

-Stabilirea strategiei de acţiune, prin care s-au identificat şi stabilit resursele, 

metodele, mijloacele de realizare a proiectului şi s-au conturat aspectele 

manageriale ale acestuia: nivelurile de decizie, responsabilităţile şi echipele de 

realizare a acţiunilor prevăzute. 

 

 

2. CONTEXTUL LEGISLATIV 
Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu: 

-Programul de guvernare 2013-2016- Strategia de guvernare în educaţie; 

-Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

-Regulament  privind organizarea si functionarea palatelor si cluburilor copiilor; 

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu 

modificările ulterioare; 

 

3. PREZENTAREA UNITӐȚII ŞCOLARE 

  3.1 SCURT ISTORIC 

  Funcţionând ca instituţie cu activităţi extraşcolare încă din anul 1952, sub 

denumirea de Casa Pionierilor Alexandria, schimbându-şi titulatura succesiv în 

iunie 1990 în aceea de Club al elevilor şi copiilor, iar în 1994 de Palat al Copiilor 

şi elevilor, din anul 1998 actuala instituţie va purta denumirea de Palatul Copiilor 

Alexandria. 

  Situată la început într-un local naţionalizat pe strada Dunării, instituţia se va 

muta din anul 1970 pe strada Av. Alexandru  Colfescu , la numerele 18-20, unde 

funcţionează şi astăzi. Clădirea de la nr.20, a fost construită în anul 1906, anul 

Jubileului regal, şi are pe faţada sudică, deasupra intrării principale,  un medalion 

cu efigia lui Carol I, flancat de alte două medalioane laterale sprijinite pe câte două 

console, bogat ornamentate cu ghirlande de flori cu frunze şi panglici care 

încadrează efigiile a două personaje feminine. Acest motiv, cu efigia unui personaj 

real este foarte rară, fiind cunoscute puţine astfel de clădiri, cel putin in Muntenia.  

In această clădire îşi desfăşoara activitatea următoarele cercuri: protecţia mediului-

ecologie; dans modern; instrumente muzicale; teatru şcolar; artă culinară; carting; 

pictură-desen; electrotehnică. 

  Clădirea de la numărul 18 unde îşi desfăşoară activitatea serviciul de 

secretariat şi contabilitate şi unde este amplasat şi biroul directorului, a fost 

proiectată de  Lorenzzo Pontelli, un italian naturalizat în Alexandria. Această 

clădire-clădirea Zarzără cum mai este cunoscută- are forma regulată, aproape 

simetrică faţă de axul central. Faţada are aripile laterale egale,  cu un corp în 



 

 
 

prelungirea uneia dintre ele, mai retras faţă de linia exterioară principală, iar 

acoperişul, iniţial realizat din ţiglă roşie, este acum din tablă tip lindab. Plastica 

decorativă variată şi mişcată a pereţilor din faţadă este executată prin utilizarea 

judicioasă a unor materiale şi tehnici diferite, toate de bună calitate, aspectul 

general fiind obţinut din proporţiile bine potrivite dintre  volumele clădirii. In 

această clădire îşi desfăşoară activitatea următoarele cercuri: informatică; cultură şi 

civilizaţie engleză; orientare turistică; educaţie civică; fizică aplicată. 

 Numărul cercurilor a scăzut treptat, iar dacă comparăm numărul acestora pe 

un interval de 10 ani, de exemplu anul 2001 (16 cercuri) şi anul 2011 (14 cercuri), 

constatăm că în acest interval numărul cercurilor s-a redus cu două. 

 In prezent Palatul Copiilor Alexandria organizează următoarele concursuri: 

 1. Concursul judetean “Iubim natura”                                                                               

          2. Concursul judetean “Inventica”     

          3. Concursul judetean “Mestesuguri artistice traditionale” 

          4. Concursul judetean de “Informatica” 

          5. Concursul judetean “Floralia” 

          6. Concursul judeţean de pictură „Toamnă aurie” 

          7. Concursul interjudetean “Floralia” 

          8. Concursul national “Traditii populare romanesti” 

          9. Concursul national “Bucuriile primaverii” 

        10. Concursul national “Dialogul artelor” 

        11. Concursul international “Bucuriile Europei” 

        12. Festivalul National de Folclor “Dragaica” – datini si obiceiuri traditionale 

de vara, organizat de Directia Judeteana pentru Tineret Teleorman in colaborare cu 

Palatul Copiilor  Alexandria. 

 

 

 

 

 3.2. OFERTA EDUCAȚIONALӐ 

 Palatul Copiilor Alexandria înţelege să participe activ la integrarea sa în aria 

europeană a învăţământului preuniversitar, prin creşterea calităţii procesului 

didactic, a competenţelor şi a competitivităţii, având în vedere faptul că  desfãşoară  

acţiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică 

cunoştinţe, se formează, se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi 

opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în 

proiecte educative. 

 

 Activităţile instructiv-educative se desfăşoară în următoarele cercuri: 

Palatul Copiilor Alexandria 

1.   Informatică 

2.   Cultură şi civilizaţie engleză 

3.   Orientare turistică 

4.   Educaţie civică 



 

 
 

5.   Teatru şcolar 

6.   Dans modern 

7.   Instrumente muzicale 

8.   Artă culinară 

9.   Carting 

10. Electrotehnică 

11. Protecţia mediului-ecologie 

12. Pictură-desen 

13. Baseball 

14. Fizică aplicată 

 

     Clubul Copiilor Turnu Măgurele 

1. Orientare turistică 

2. Informatică 

3. Dans modern 

4. Folclor şi etnografie 

5. Carting  

 

      Clubul Copiilor Zimnicea 

1. Informatică 

2. Protecţia mediului 

3. Carting 

4. Electronică 

5. Fotbal  

 

Clubul Copiilor Roşiorii de Vede 

1. Atelierul fanteziei 

2. Arte marţiale 

3. Carting 

4. Electronică 

5. Informatică 

6. Muzică vocal-instrumentală 

7. Pictură 

8. Protecţia mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.VIZIUNEA ŞI MISIUNEA PALATULUI COPIILOR 

ALEXANDRIA 

 

 

VIZIUNEA 

 “Angajare, calitate şi performanţă în vederea formării, dezvoltăii şi exersării  

competenţelor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor.”  

 

 MISIUNEA 

 Palatul Copiilor Alexandria are misiunea:  

-de a dezvolta interesul pentru educaţie în sensul promovării unui învăţământ 

modern, deschis, flexibil şi de calitate;  

-de a raspunde cu promtitudine la scopul educaţional pe care şi l-a propus sistemul 

romanesc de educaţie şi instruire, pe măsura integrării sale in sistemul comunitar 

european; 

-să  promoveze valoarea prin obţinerea performanţelor şcolare şi să sprijine 

iniţiativele elevilor şi ale cadrelor didactice;  

-să iniţieze şi să dezvolte parteneriatele interinstituţionale;   

 -să faciliteze comunicarea, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil 

între partenerii sociali şi educaţionali.  

 

 

5.ANALIZA DIAGNOSTICA 

  5.1.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

In vederea desfăşurării activităţilor ce aparţin educaţiei nonformale,  

cadrelor didactice specializate în proiectarea unor acţiuni educaţionale specifice, li 

se solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, adaptabilitate şi rapiditate în 

adoptarea variatelor stiluri de conducere a activităţii, în funcţie de nevoile şi 

cerinţele elevilor. Activităţile care urmează să se desfăşoare în cadrul cercurilor pe 

parcursul unui an şcolar sunt stabilite în urma întocmirii programei. Programele 

cercurilor în funcţie de care se stabilesc planificările tematice anuale şi semestriale 

sunt documente special elaborate ce prezintă o mare flexibilitate, diferenţiindu-se 

în funcţie de vârstă,  interesul participanţior, aptitudinile şi înclinaţiile acestora. La 

începutul anului şcolar li se prezintă copiilor activităţile ce urmează să se 

desfăşoare pe parcursul acestuia. Ei nu sunt obligaţi să frecventeze cursurile unui 

anumit cerc, ci îşi aleg activitatea în funcţie de preferinţe, aptitudini, aspiraţii. 

Elevii au posibilitatea şi să sugereze profesorului ce activităţi ar dori să desfăşoare 

în cadrul cercurilor. 



 

 
 

Activităţile desfăşurate în palate şi cluburi au caracter opţional. Calitatea 

lor constă nu numai în conţinuturi, ci şi într-o ambianţă relaxantă, calmă şi plăcută, 

în utilizarea unor mijloace didactice menite să atragă copiii de diferite vârste. 

Fiecare cerc îşi desfăşoară activitatea într-un cabinet cu o dotare corespunzătoare. 

Numărul mai mic de elevi necesar înfiinţării unei grupe asigură o atmosferă intimă, 

de prietenie, în care predomină relaţiile pe orizontală. Nu profesorul are rolul 

important, hotărâtor în susţinerea unei activităţi de cerc, ci elevul este cel care-şi 

impune punctul de vedere. Coordonatorii acestei forme de educaţie îşi joacă mai 

discret rolul, ei fiind animatori, moderatori. Profesorul trebuie să fie flexibil, să 

adopte stiluri diferite de conducere a activităţii în funcţie de situaţie. Învăţarea în 

situaţii nonformale este stimulată prin adoptarea unui stil democratic. În orice 

situaţie profesorii trebuie să dispună de competenţe profesionale, pedagogice, 

empatice, să îşi desfăşoare activitatea  cu plăcere îmbinând metode şi tehnici 

tradiţionale şi alternative de predare-învăţare-evaluare, favorizând instruirea 

interactivă. 

 
Educaţia nonformală este centrată pe interesele şi dorinţele celui care 

învaţă, altfel şi-ar pierde audienţa. Ea prevede în acest scop o mai mare posibilitate 

de opţiune în ceea ce priveşte curriculumul, faţă de situaţiile create în sistemul 

formal. În cadrul educaţiei nonformale relaţiile interumane sunt mult mai degajate. 

Elevii şi profesorii îşi exercită rolul mai puţin rigid, în comparaţie cu sistemul 

şcolar formal. 
Educaţia nonformală este mai mult preocupată de formarea şi dezvolatarea 

capacităţilor practice, de trezirea interesului pentru cunoaştere, în timp ce în 

sistemul formal tradiţional se pune încă accentul pe transmiterea de informaţii şi 

cunoştinţe cu aplicabilitate întârziată. 
În cazul educaţiei nonformale învăţarea este controlată într-o mai mare 

măsură de către educat, acesta putând decide singur când şi cum doreşte să 

continue. Pentru a asigura o bună calitate a educaţiei nonformale, profesorii trebuie 

să stimuleze dorinţa, curiozitatea, atitudinile pozitive şi să dezvolte capacităţile de 

învăţare ale elevilor. Şi educaţia nonformală furnizează oportunităţi de învăţare. De 

acest lucru trebuie să ţină cont educatorul în procesul de formare şi dezvoltare a 

personalităţii individului. Cel mai eficient profesor este cel care permite şi sprijină 

apariţia învăţării în activităţi extraşcolare. 
Pentru a putea fi stabilită şi evidenţiată calitatea educaţiei nonformale 

evaluarea activităţilor desfăşurate este neformalizată, cu accente psihologice, 

prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale. Un rol important în această 

privinţă îl are participarea la diferitele concursuri organizate de palatele şi cluburile 

copiilor în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene sau alte instituţii publice. 

Astfel, elevii au posibilitatea să-şi verifice cunoştinţele şi aptitudinile dobândite în 

urma participării la activităţile cercurilor. 
 

 



 

 
 

 5.1.1.Populaţia şcolară 

 In condiţiile în care statisticile oficiale prezintă o scădere treptată a 

populaţiei şcolare, atât la nivel naţional cât şi la nivel judeţean, numărul copiilor 

care s-au înscris şi au frecventat activităţile unor cercuri din cadrul Palatului 

Copiilor Alexandria şi din cadrul unităţilor arondate a înregistrat o uşoară creştere, 

aşa cum se poate vedea din  compararea numărului total de copii înscrişi în ultimii 

trei ani şcolari: 

AN SCOLAR NUMAR ELEVI INSCRISI 

2013-2014 3345 

2014-2015 3675 

2015-2016 3677 

 

 5.1.2.Personalul instituţiei 

 In Palatul Copiilor Alexandria şi în unităţile arondate îşi desfăşoară 

activitatea didactică un număr de 32 cadre didactice, după cum urmează: 

 

 Palatul Copiilor Alexandria 

 Grad didactic I -9 cadre didactice; 

 Grad didactic II -1cadru didactic; 

 Definitivat -3 cadre didactice; 

 Fără definitivat -1cadru didactic. 

 

 Clubul Copiilor Roşiorii de Vede 

 Grad didactic I -7 cadre didactice; 

 Grad didactic II -1cadru didactic. 

 

 Clubul Copiilor Turnu Măgurele 

 Grad didactic I -3 cadre didactice; 

Grad didactic II -1cadru didactic; 

Definitivat -1 cadru didactic. 

 

Clubul Copiilor Zimnicea 

 Grad didactic I -3 cadre didactice; 

Grad didactic II -1cadru didactic; 

Definitivat -1 cadru didactic. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.1.3.Performanţele elevilor 

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURILE INTERNATIONALE,   

NATIONALE, REGIONALE, INTERJUDETENE SI JUDETENE  

IN ANUL SCOLAR 2014-2015 

 

    Unitatea         Concurs Premiul 

       I 

Premiul 

       II 

Premiul 

     III 

 

Mentiune 

      Palatul  

Copiilor     

          Alexandria   

      Judetean       3       1       -        - 

   

Regional/interjudetean 

    40     10       8       5 

         National     54     12       2       2 

      International     12     10       2       1 

    

Clubul  Copiilor  

  Rosiorii de 

Vede 

      

  Judetean 
-  -        -       - 

  

Regional/interjudetean 

     10       9       7     14 

       National      23     13       6        6 

    International        3       5        -        4 

    

 Clubul Copiilor 

  Turnu  

Magurele 

   

  Judetean 

      -       -                     -           - 

  

Regional/interjudetean 

     16       9       8        6 

    National        4     10       3        4 

   International        -       -       -        - 

     

Clubul Copiilor 

        Zimnicea 

   

Judetean 

       1       -       -        1 

 Regional/interjudetean        -       1       1        - 

   National        -        -       3        1 

  International        -        -       -        - 

 

 

  
 
 
 



 

 
 

5.1.4.Resursele materiale 

Clubul Copiilor Turnu Măgurele 

-17 calculatoare; 

-4 imprimante; 

-fax; 

-copiator; 

-conexiune la internet. 

 

Clubul Copiilor Roşiorii de Vede 

-13 calculatoare; 

-2 imprimante; 

-copiator; 

- conexiune la internet. 

 

 5.1.5.Calitatea managementului 

 Managerul şcolii, împreună cu echipa de cadre didactice abilitate prin 

cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional a iniţiat şi 

dezvoltat o serie de activităţi de îmbunătăţire a activităţii generale în cadrul 

Palatului Copiilor Alexandria. 

 Managerul şcolii a dezvoltat relaţii de colaborare cu manageri din alte 

domenii de activitate, element care a contribuit la îmbunătăţirea relaţiilor şcoală –

comunitate.La nivelul instituţiei s-au dezvoltat relaţii de parteneriat cu alte instituţii 

similare din ţară.  

 Activitatea instituţiei este proiectată pe baza unui Plan managerial care 

corespunde cerinţelor specifice învăţământului nonformal. 

Managementul şcolar a acordat prioritate strategiilor şi politicilor de dezvoltare  

instituţională la nivelul unităţii de învăţământ, acest aspect fiind dovedit prin:  

-implicarea Consiliului de Administraţie în aplicarea strategiilor cuprinse în 

programul de guvernare, la nivelul unităţii; 

-colaborarea cu instituţiile locale şi participarea şcolii la activităţi organizate de 

către autorităţi, ONG-uri şi alte unităţi partenere;  

-reparaţii  în corpurile unităţii de invăţământ; 

 Pentru a ne ridica şi a ne menţine la nivelul unei unităţi şcolare de elită,    se 

impune adoptarea unui model managerial de bază, definit prin noi responsabilităţi : 

ameliorarea structurilor decizionale la nivelul şcolii; 

realizarea transparenţei actului decizional; 

implicarea colectivului în luarea deciziilor cu implicaţii majore; 

menţinerea, repararea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

dezvoltarea autonomiei pedagogice a profesorilor; 

realizarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional pe plan local; 

realizarea unor proiecte pentru obţinerea finanţării necesare pentru dotarea 

cercurilor la standarde europene; 



 

 
 

realizarea unui centru de documentare şi  informare dotat cu calculator conectat la 

internet, imprimantă, videoproiector. 

 S-a avut în vedere şi ameliorarea infrastructurii educaţionale, facilitarea şi 

extinderea accesului la noile tehnologii informaţionale, utilizarea calculatorului ca 

mijloc de comunicare eficientă. 

 Obiectivele şi acţiunile principale au în vedere eficientizarea 

managementului la toate nivelurile şi dezvoltarea competenţelor profesionale. 

 

 

 

5.2.DIAGNOZA MEDIULUI  EXTERN 

 Analiza  aspectelor politice, economice, sociale, tehnologice şi ecologice- 

PEST(E) 

 

 Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare 

măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici. Performanţa 

instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 

legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, 

de progresul  social intern şi de integrarea în structurile  economice şi culturale ale 

Uniunii Europene. Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul 

industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui 

la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor 

educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe 

care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul 

maximizării rezultatelor. Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor 

influenţe în activitatea instituţiei:  

 

Analiza PEST(E) 

Domeniile  

analizei  

PEST(E) 

 

Nivelul de analiză a contextului 

Contextul naţional Contextul regional Contextul local 

Contextul  

politic 

 

Politicile educaţionale  

existente la nivel 

naţional sunt clar 

exprimate în Programul 

de Guvernare 2013 

-2016 

şi au patru coordonate 

majore : 

-asigurarea calităţii 

educaţiei; 

Politicile educaţio- 

nale de la nivel  

local, vizează în 

deosebi alocarea  

de resurse finan- 

ciare necesare  

plăţii utilităţilor; 

 

Se impune 

elaborarea  

unei strategii de 

dezvoltare  

instituţională, care 

să întărească 

parteneriatul cu  

autorităţilor locale;  

Oferta de 

curriculum a  



 

 
 

-descentralizarea;  

-integrarea europeană; 

-autonomie privind 

parcursurile şcolare şi 

curriculum; 

Opţiunile dominante se 

referă la caracterul 

practic-aplicativ  

al programelor, la  

concordanţa cu cerinţele  

europene. 

 

unităţii este deschi- 

să către nevoile 

comunităţii; 

 

Contextul 

economic 

-Evoluţia economiei 

este pozitivă; 

-Atragerea de fonduri  

financiare prin progra- 

me europene; 

-Resursele financiare 

ale sistemului nu sunt 

încă orientate echilibrat 

 

-O dezvoltare  

economică de  

nivel mediu; 

 

-Contextul 

economic local nu 

permite asigurarea 

optimă a resurselor  

financiare şi 

materiale necesare 

modernizării  

imediate a bazei  

materiale; 

 

Contextul 

social 

-Menţinerea interes 

ului elevilor pentru 

unele activităţi 

extraşcolare; 

 

-Scăderea generală a 

populaţiei şcolare 

determinată în  

principal de factorul  

demografic, dar şi de 

starea economiei şi de 

politicile şcolare 

promovate până în  

prezent; 

 
 

 -Instituţia nu are 

autonomia de a-şi 

stabili oferta  

educaţională în 

funcţie de cerere; 

 

-Nu există o 

comunicare  

optimă şcoală- 

familie. 

 

Contextul 

tehnologic 

-Nivelul tehnologic al  

educaţiei şi formării,  

pentru elevi, cadre  

didactice şi adulţi, a  

cunoscut îmbunătăţiri; 

-Accesul la internet fa- 

-Sunt promovate  

programe de dotare 

a şcolilor cu reţe- 

le de calculatoare 

 

Dezvoltarea înv.  

informatizat 

presupune  

achiziţionarea unui 

nr. mai mare de  

calculatoare. 



 

 
 

vorizează informarea şi  

comunicarea globală. 

 

 

Contextul 

ecologic 

Impunerea standardelor  

europene de mediu. 
 

 In localitate nu se 

inregistreaza surse 

majore de poluare a 

mediului 

inconjurator 

 

 

6.ANALIZA NEVOILOR EDUCATIONALE SI DE FORMARE 

 

 Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei 

oricarui proiect educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul 

procesului, este important ca pregatirea planificată să abordeze nevoile deja 

identificate. 

6.1. ANALIZA SWOT –REZUMAT SI MATRICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

RESURSE MATERIALE SI UMANE 

-Colectivul de cadre didactice este unul  

valoros şi recunoscut ca atare la nivelul 

oraşelor unde fiinţează palatul şi 

cluburile copiilor; 

-Nu există conflicte majore între cadrele 

didactice; 

-Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi  

reparaţii la clădiri. 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE SI UMANE 

-Buget insuficient  în vederea  

dotării cercurilor cu calculatoare 

performante şi reţea de internet la toate 

cercurile; 

-Imposibilitatea motivării prin  

recompense a activităţii cadrelor  

didactice care se implică în  

activităţi extracurriculare; 

-Nu există o cultură orientată spre 

calitate la nivelul întregului personal al 

instituţiei, al elevilor şi al părinţilor. 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

CALITATEA PROCESULUI DE  

PREDARE-ÎNVATARE 

-Proiectarea activităţilor de predare 

-învatare conform cerintelor actuale; 

-Elaborarea programelor şcolare 

conform specificului activităţii; 

-Cadre didactice bine pregatite  

metodic; 

CALITATEA PROCESULUI DE  

PREDARE-ÎNVATARE 

-Lipsa interesului pentru învăţătură din 

partea multor elevi; 

-Diversificarea insuficientă a  

metodelor de evaluare; 

-Dificultăţi de receptare a reformei; 

-Modificarea scării valorilor  



 

 
 

-Utilizarea unor strategii diverse  de 

învăţare;  

-Rezultate bune şi foarte bune obţinute 

de unele cercuri la concursurile şcolare;  

 

fundamentale în societate;  

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

MANAGEMENT 

-Utilizarea rapoartelor de analiză în  

vederea stimulării şi dezvoltării  

instituţionale; 

-Actiuni de popularizare a instituţiei 

prin: pliante, întâlniri cu elevii şi  

profesorii din şcoli gimnaziale şi licee; 

-Gestionarea corespunzatoare a  

conflictelor. 

 

MANAGEMENT 

Implicarea insuficientă a unor cadre  

didactice în bunul mers al instituţiei; 

-Mediatizarea insuficientă  a succeselor 

şcolare obţinute de elevii participanţi la 

concursuri;  

-Dezvoltarea insuficientă  a mijloacelor 

de comunicare cu părintii. 

 

 

 

 

OPORTUNITӐȚI AMENINȚӐRI 

-Cursuri de formare si perfectionare 

organizate de CCD, ONG, universităţi, 

proiecte educationale. 

-Alocarea unor fonduri insuficiente; 

-Scăderea treptată a populaţiei şcolare; 

-Lipsa motivaţiei pentru continuarea  

studiilor; 

-Lipsa modelelor reale de urmat. 

 

 

6.1. ASPECTE CARE NECESITӐ DEZVOLTARE 

REZULTATELE  

AUTOEVALUARII 

 

CONCLUZII SI ASPECTE 

CARE NECESITA 

DEZVOLTARE 

 

RESURSE UMANE SI 

MATERIALE 

Instituţiile sunt bine întreţinute ; 

-Asigurarea cu personal didactic  

calificat în proportie de 100%; 

RESURSE UMANE SI 

MATERIALE 

 

-Dezvoltarea bazei materiale în 

vederea dotării cercurilor cu 



 

 
 

 calculatoare noi şi conectare la 

internet; 

-Crearea unui centru de 

documentare şi informare dotat 

cu calculator, imprimantă şi reţea 

de internet; 

-Implicarea cadrelor didactice în  

gestionarea resurselor. 

 

CALITATEA PROCESULUI  

 DE PREDARE-ÎNVATARE 

-Procesul instructiv-educativ 

respecta obiectivele si 

conţinuturile din curriculum; 

-Elevii îşi formează, dezvoltă şi 

exersează competenţele potrivit 

vocaţiei şi opţiunii proprii; 

-Relatia profesor-elev este  

corespunzatoare; 

-Strategiile didactice folosite sunt  

corecte.  

 

CALITATEA PROCESULUI DE 

PREDARE-ÎNVATARE 

Sporirea calitatii educatiei oferite 

de instituţie; 

Evitarea absenteismului de la 

activităţile de cerc; 

Participarea profesorilor la 

cursuri de formare si de 

perfectionare. 

 

MANAGEMENT 

-Evaluările interne sunt corelate 

cu cele externe; 

-Activitatea este monitorizată la  

nivelul conducerii; 

-Climatul psihosocial este 

favorabil desfăşurării procesului 

instructiv-educativ; 

-Se iau masuri de ameliorare şi  

îmbunătăţire a activităţii. 

 

MANAGEMENT 

-Dezvoltarea ideii de lucru în 

echipă; 

-Implicarea cadrelor didactice în  

elaborarea proiectelor de 

dezvoltare institutională; 

-Dezvoltarea parteneriatului 

parinţi-instituţie; 

-Se impune menţinerea unui 

contact permanent cu 

comunitatea locală; 

-Este necesară intensificarea 

acţiunilor de promovare a 

imaginii instituţiei prin noi 

metode de marketing; 

-Participarea la proiecte 

europene. 

 

  

 

 



 

 
 

7. STRATEGIA PROIECTULUI 

7.1.OPTIUNI STRATEGICE 

7.1.1. OBIECTIVELE SPECIFICE SI TINTELE SCOLII -SMART 

PRIORITATEA NR. 1. 

DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZATIONALE  

 

OBIECTIV STRATEGIC 1  

Dezvoltarea unei culturi orientate spre  calitate la nivelul întregului personal al 

Palatului Copiilor Alexandria (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, 

personal nedidactic), al elevilor şi al părinţilor. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE (TINTE): 

-Intocmirea rapoartelor anuale de evaluare internă a 

calităţii. 

-Cunoaşterea planului operaţional de către colectivul 

înstituţiei  

-Indeplinirea sarcinilor conform planului de acţiune 

-Imbunătăţirea procesului de autoevaluare internă 

prin aplicarea analizei SWOT 

-Creşterea gradului de informare a personalului 

angajat al instituţiei, a elevilor şi părinţilor cu privire 

la documentele instituţiei şi procedurile din instituţie 

-Existenţa unor noi proceduri elaborate de către 

CEAC 
 

Orizont de timp: 

anual 
 

anual 

 

anual 

2016 

 

 

 

2016 

anual 

 

 

 

PRIORITATEA NR. 2. 

DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE  
 

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 2. 

Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfăşurarea tuturor activităţilor de cerc 
 

REZULTATE ASTEPTATE (TINTE): Orizont de timp: 



 

 
 

 


